
In Memoriam

Dr. DAVID SHARP, F. R. S.

door

Jhr. Dr. Ed. Everts.

Op 27 Augustus 1922 overleed, op zijn verblijf te Lawnside,

Brockenhurst, de nestor der Engeische Coleopterologen, ons

Eerelid, Dr. David Sharp, op den leeftijd van 82 jaar.

Dr. Sharp was in 1840 te Londen geboren en verkreeg,

na volbrachten studietijd in Edinburgh, den graad van

medicinae doctor. Hij praktiseerde slechts korten tijd als

zoodanig, daar hij zich voor de studie der Entomologie veel

meer aangetrokken gevoelde.

Een degelijk werk ,, Revision of the British species of

Hojualota (thans Atlieta genoemd)" verscheen in 1869 in de

Transactions of the Entornological Societ}' of London ; de

auteur deed zich daardoor kennen als een voortreffelijk be-

oefenaar der pygmaeën onder de Coleoptera. Daarna be-

studeerde hij de weinig bekende insectenfauna van Nieuw-

Zeeland en publiceerde na eenige jaren zijn klassiek werk

,,On aquatic carnivorous Coleoptera or Dytiscidac'' in The

Scient. Transact, of the Ro)'al Dublin Society, ser. 2, Vol.

II, 1882. Hierop volgde eene doorwrochte studie over de

Coleoptera van Centraal Amerika, in hoofdzaak bewerkt naar

het materiaal bijeenverzameld door Godman and Salvin en

uitgegeven in hun groote werk ,, Fauna Centrali Americana".

In 1884 ging Sharp naar Cambridge, waar hij zich in

hoofdzaak bezig hield met de studie der insecten van de

Hawaiian-eilanden, uitgegeven door de Royal Societ}'. In

Cambridge schreef hij ook het standaardwerk, in twee deelen,

over insecten in de
,
.Cambridge Natural History". Ook

werkte hij daar aan het
,
.Zoological Record", uitgegeven

door de Zoological Society of London, waarin eene jaarlijksche
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lijst van alle nieuwe publicaties over alle onderdeelen der

Zoologie gegeven werd. In 1892 werd Sharp hiervan de

leider der redactie, waarbij groote volledigheid en zeldzame

nauwgezetheid bijzonder opvallend waren ; hij revideerde het

werk van al zijne medewerkers der verschillende zoölogische

groepen en zelf bezorgde hij wat de insecten betrof. Tot

1922 ging hij met dit werk voort en completeerde het deel

over de literatuur, loopendc over 1920. Omgezondheids-

redenen moest van verdere medewerking worden afgezien.

Sharp was een tenger, eerwaardig man met langen witten

baard. In 1904 ging hij voor goed metterwoon in Brocken-

hurst, kwam echter dikwerf in Londen te midden van een

grooten vriendenkring. Eenmaal was hij president van de

,
(Entomological Societ}'"', ,, Fellow" van meerdere natuur-

historische vereenigingen in Engeland en eerelid, lid of cor-

respondeerend lid van tal van buitenlandsche Entomologische

Vereenigingen, zoo ook Eerelid der Nederlandsche Entomo-

logische Vereeniging.

In Augustus 19 12 had schrijver dezes het voorrecht, bij

gelegenheid van het tweede Entomologisch Congres te Oxford,

persoonlijk met Dr. Sharp kennis te maken. De ontmoeting

was helaas wat kort, daar Sharp zich slechts op één der

vergaderingen vertoonde.

Met hem is een der meest beteekenende entomologcn ten

grave gedaald; de ,, Times"' noemt hem terecht ,,the most

learned of British entomologists". Zijne werken zijn in alle

landen in hooge mate gewaardeerd en zullen van blijvende

beteekenis voor onze wetenschap zijn.

Op 31 Aug. had de begrafenis te Brockenhurst plaats.


